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ประชาโลก ประชาไทยร่วมใจปกป้องภัยจากสุรา การอภิปรายหมู่ : 

ห้องแกรนด์บอลรูม 1

ผู้ดำาเนินรายการ : ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี

บทบาทประชาคมโลกต่อการปกป้องเด็กและเยาวชนให้พ้นภัยสุรา

บทบาทประชารัฐไทยต่อการปกป้องเด็กและเยาวชนให้พ้นภัยสุรา

บทบาทเด็กไทยต่อการปกป้องเด็กและเยาวชนให้พ้นภัยสุรา

ผู้นำ�เสนอ: ศ.ดร.พญ.ส�วิตรี อัษณ�งค์กรชัย

ผู้นำ�เสนอ: ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศ�ล

ผู้นำ�เสนอ: คุณธีรภัทร คหะวงศ์

 ประช�คมทั่วโลกกว่� 197 ประเทศได้ร่วมกันร่�งอนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิ
เด็กในปี ค.ศ. 1990 ซึ่งเป็นอนุสัญญ�ที่มีเจตน�รมณ์ในก�รปกป้องและพิทักษ์
สิทธิของเด็กและเย�วชน ซึ่งก�รป้องกันเด็กและเย�วชนจ�กปัญห�ส�รเสพติด
และแอลกอฮอลเ์ปน็หน่ึงในเน้ือห�ทีถู่กกล�่วถึงในอนสุญัญ�ดงักล�่ว นอกจ�กนี้
องคก์�รอน�มัยโลกก็ไดป้ระก�ศใหก้�รคุม้ครองเดก็และเย�วชนจ�กปญัห�ส�ร
เสพตดิและแอลกอฮอลเ์ป็นหน่ึงในพนัธกจิเพือ่สร้�งคว�มยัง่ยนืแหง่สหศวรรษที ่
2020 (Sustainable Development Goal 2020) ด้วย ทัง้นีเ้นือ่งจ�กเด็กและ
เย�วชนเป็นกลุ่มคนที่เปร�ะบ�งต่อก�รเชิญชวน และผลเสียจ�กแอลกอฮอล์ที่
เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเย�วชนนั้นจะมีคว�มรุนแรงม�กกว่�กลุ่มผู้ใหญ่

 ผู้ที่ดื่มสุร�จะมีคว�มเสี่ยงสูงที่จะไปก่อเหตุคว�มรุนแรง หรือไปเสพส�รเสพติดประเภทอื่นร่วมด้วย จ�กสถ�นก�รณ์ 
ในปัจจุบันเด็กและเย�วชนส�ม�รถเข้�ถึงร้�นเหล้� ร้�นเกม และสถ�นบันเทิงได้ภ�ยในเวล�ไม่เกิน 30 น�ที ทำ�ให้ก�ร
สร้�งภูมิคุ้มกันให้กับเย�วชนจึงเป็นเร่ืองที่สำ�คัญ เนื่องจ�กเย�วชนต้องก�รคว�มรัก และก�รยอมรับจ�กครอบครัว เพื่อน  
และสังคม ดังนั้นคว�มร่วมมือของก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐ และภ�คส่วนท�งสังคม จะส่งผลต่อก�รป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
(Noncommunicable Diseases) และก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

 เด็กและเย�วชนเป็นกลุ่มคนที่มีพลังบริสุทธิ์ ห�กตั้งใจทำ�อะไรก็ส�ม�รถทำ�ให้สำ�เร็จลุล่วงได้ด้วยกำ�ลังและปัญญ�ที่แข็ง
แรง เมือ่ปญัห�แอลกอฮอลก์ำ�ลงัเริม่หนัม�สง่เสรมิก�รข�ยใหเ้ด็กและเย�วชน ดังนัน้ปญัห�นีจึ้งเปน็ปญัห�ทีเ่ด็กและเย�วชน
ตอ้งมีสว่นรว่มสำ�คัญในก�รแกปั้ญห�นีด้ว้ยตวัเอง ห�กส�ม�รถทำ�ใหเ้กดิพลงัภ�ยในกลุม่เดก็และเย�วชนเอง จะสง่ผลใหก้�ร
แกป้ญัห�ทำ�ไดด้กีว�่ก�รใหผู้ใ้หญม่�ชว่ย ซึง่ม�ตรก�รทีจ่ะทำ�ใหเ้ด็กห�่งจ�กปญัห�แอลกอฮอล์นีไ้ด้แก ่ก�รทำ�ใหเ้ย�วชนรูเ้ท�่
ทันเล่ห์ธุรกิจของบริษัทผู้ผลิต รวมทั้งครอบครัวชุมชนและสังคมต้องเปิดพื้นที่สร้�งสรรค์ให้เด็กและเย�วชน นอกจ�กนี้กลุ่ม
ธุรกิจแอลกอฮอล์ต้องหยุดทำ�ก�รตล�ดกับเด็กและเย�วชน ตลอดจนส่งเสริมกฎหม�ยจำ�กัดก�รเข้�ถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้บันทึก: นพ.มูฮัมมัดฟ�ห์มี ต�เละ 

 น�ยชัชว�ลย์ น้อยวังฆัง
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กิจกรรมนานาสาระ 1: 

ห้องแกรนด์บอลรูม 2

ผู้ดำาเนินรายการ : คุณวิษณุ ศรีทะวงศ์ 

 คุณลออ นาสมบูรณ์

พลังเยาวชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 
“Youth act in all alcohol policy” 

ผู้บันทึก: พญ. รัศมน กัลป์ย�ศิริ

 นพ.มูฮัมมัดฟ�ห์มี ต�เละ

วิทย�กร: 
 น�ยพงษ์ภัค มงคลชัยพ�ณิชย์ เครือข่�ยสม�พันธ์เด็กและเย�วชน
 น�ยธีรภัทร คหะวงษ์ เครือข่�ยรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์
 น�ยก่อสกุล บุญกิตพร เครือข่�ยทีมแมงโก้เชียงร�ย
 น.ส.ญ�ธิป ณัฐภัทรกุล เครือข่�ยดนตรีโครอินดี้
 น�ยจีรวัฒน์ พรหมเจริญ เครือข่�ยเล่นกันมันส์ยกโรง (เรียน)

 “พี่แชมป์” น�ยก่อสกุล บุญกิตพร ตัวแทนเครือข่�ยทีมแมงโก้เชียงร�ย กล่�วถึงก�รทำ�ง�นของแมงโก้พลัส ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นก�รจัดง�นป�ร์ตี้ที่ปลอดเหล้� โดยช่วยในก�รห�ทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับกิจกรรมต่�ง ๆ  

และทำ�ตัวเป็นสื่อกล�งให้กับกิจกรรมไม่ว่�จะเป็น ง�นศิลปะ ดนตรี กีฬ� หรือแม้แต่ง�นที่เกี่ยวข้องกับสุขภ�พเองก็ต�ม  

โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อให้เกิดง�นที่สนุกสน�นซึ่งไม่จำ�เป็นต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้�ม�เกี่ยวข้อง

 “อ�จ�รย์อู๋” น�ยจีรวัฒน์ พรหมเจริญ ผู้ก่อตั้งง�นดนตรี “เล่นกันมันส์ยกโรง (เรียน)” กล่�วถึงที่ม�ของคว�มสำ�เร็จของ

กิจกรรมว่� ได้ไปติดต่อโรงเรียนที่ไม่มีโอก�สได้มีกิจกรรมง�นดนตรีดี ๆ ในโรงเรียน จนได้รับอนุญ�ตดำ�เนินก�ร จนกิจกรรม

มีชื่อเสียงและมีศิลปินที่มีชื่อเสียงที่มีจิตอ�ส�ได้ติดต่อเข้�ร่วมง�นด้วย 

 “พ่ีญิก” น�งส�วญ�ธปิ ณฐัภทัรกลุ ตวัแทนจ�กผูจ้ดัคอนเสริต์ “โคตรอนิดี”้ ใหค้ว�มหม�ยของง�นคอนเสร์ิตว�่เป็นง�น

ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีนี้จัดดำ�เนินก�รม�เป็นปีที่ 12 แล้ว เริ่มแรกเกิดจ�กวงดนตรี 8 วง ที่อย�กเล่นดนตรี จึงรวมตัว

กันไปเล่นดนตรีในโรงภ�พยนตร์เก่�ๆ ระยะหลังได้ไปหล�ยภ�คทั่วประเทศ และยังได้รับก�รสนับสนุนจ�ก สคล. โดยโคตร

อินดี้ได้รณรงค์ “พักตับ” ด้วยในปีที่ผ่�นม� 

 น�ยพงษ์ภัค มงคลชัยพ�ณิชย์ ตัวแทนเครือข่�ยสม�พันธ์เด็กและเย�วชน ได้กล่�วว่�ตนเคยเป็นผู้ดื่มม�ก่อนและ 

ได้ผันตัวม�เป็นผู้จัดง�นรณรงค์จัดง�นปลอดเหล้�ในเทศก�ลต�มจังหวัดต่�ง ๆ โดยที่เน้นง�นบุญประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งมี 

ในประเทศไทยอยู่แล้วแทบทุกเดือน ง�นรณรงค์ของเครือข่�ยจึงแทบไม่มีวันหยุดในก�รรณรงค์ให้เด็กและเย�วชนไทย

ปลอดภัยจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 “พ่ีเป้�” น�ยธีรภัทร คหะวงษ์ เครือข่�ยเย�วชนป้องกันนักด่ืมหน้�ใหม่ ได้กล่�วถึงก�รเคลื่อนไหวในระดับก�รทำ� 

“advocacy” กับภ�ครัฐ โดยชี้ให้รัฐเห็นว่�บ�งโครงก�รของรัฐหรือบ�งมูลนิธิจัดทำ�ง�นรณรงค์เกี่ยวกับปัญห�จ�กเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลโ์ดยรบัก�รสนบัสนนุหรอืแมแ้ตก่�รกอ่ตัง้ตวัโครงก�รบ�งครัง้เกดิจ�กบรษิทัผลติและจำ�หน�่ยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ก�รทำ�ง�นของเครือข่�ยทำ�ให้เกิดเป็นก�รยกเลิกโครงก�รที่เป็นก�รโฆษณ�ท�งอ้อมของกลุ่มธุรกิจดังกล่�ว นอกจ�กนี้  

ท�งเครือข่�ยยังมีส่วนในก�รให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญห�ก�รด่ืมบนรถไฟในกรณีก�รเกิดเหตุอ�ชญ�กรรมบนรถไฟ จนเกิดเป็น

พระร�ชบัญญัติที่ห้�มก�รดื่มบนรถไฟ ซึ่งเกิดก�รเปลี่ยนแปลงนี้ได้จ�กก�รทำ�ง�นของหล�ยภ�คส่วนประกอบกัน
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กิจกรรมนานาสาระ 2: 

ห้องแกรนด์บอลรูม 2

ผู้ดำาเนินรายการ : คุณมาลัย มินศรี 

 และ คุณอภิษา มะหะมาน 

 สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน 
“ปฏิรูปการศึกษาต้องแก้ปัญหาเหล้าบุหรี่”

ผู้บันทึก: ดร.ด�ริก� ไสง�ม

 น.ส.อมรรัตน์ ม�นะวัฒนวงษ์

สื่อการสอนสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากภัยแอลกอฮอล์

ผู้นำ�เสนอ: ดร.ภญ.พัชร�ภร ปัญญ�วุฒิไกร

 ก�รผลิตส่ือก�รสอนเพื่อให้รู้เท่�ทันภัยสุร� ในกลุ่ม 

เด็กอ�ยุก่อนประถมวัยเริ่มต้นจ�กก�รตั้งสองคำ�ถ�มท่ีสำ�คัญ

คือ ก�รเรียนก�รสอนด้วยวิธีปกติในห้องเรียนนั้นเพียงพอ

สำ�หรับก�รสร้�งภูมิคุ้มกันแก่เด็กสำ�หรับก�รเติบโตของพวก

เข�ในอน�คตหรอืไม ่สองคอื ห�กเดก็ตอ้งก�รเรยีนรูอ้บ�ยมขุ 

ต้องไปทดลองด้วยตัวเองหรือไม่ จ�กสองคำ�ถ�มนี้จึงได้สร้�ง

ส่ือก�รเรียนรู้ที่เด็กส�ม�รถเรียนรู้จ�กทุกประส�ทสัมผัส  

ทั้งต� หู จมูก ลิ้น ก�ย (กล้�มเนื้อ) จิต(หัวใจ) สื่อก�รเรียน

เช่นเพลงสำ�หรับเด็กเล็ก ที่เนื้อห�ของเพลงสอนให้เด็กคิดว่� 

ห�กมอี�ก�รเม�จะเปน็เชน่ไร เดก็จะตอ้งเตน้ประกอบเพลง ซึง่ก�รเคลือ่นไหวจะทำ�เดก็มนึเวยีนเลก็นอ้ย สิง่เหล�่นีค้อืตวัอย�่ง

คือ ก�รสร้�งสื่อที่ทำ�ให้เด็กได้เรียนรู้จ�กทุกประส�ทสัมผัส

บทเรียนการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้เรื่องเหล้าบุหรี่ในโรงเรียนด้วยหลักการผสมผสานกาย จิต ปัญญา 
ผู้นำ�เสนอ: น.ส. อภิศ� มะหะม�น
 น.ส. วร�ภรณ์ คำ�ป� 

 น�งอัญชลี ไก่ง�ม  

 ก�รจัดโครงก�รโรงเรียนปลอดเหล้�ปลอดบุหรี่ต�มคำ�พ่อสอน เป็นโครงก�รที่จัดขึ้นโดยน้อมนำ�พระร�ชดำ�รัส 
ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งมีแนวปฏิบัติก�รโรงเรียนปลอดเหล้�ปลอดบุหรี่ด้วยคำ�พ่อสอนใน  
๓ ด้�นส่วนคือ บวร (บ้�น วัด โรงเรียน) บ้�นหม�ยคว�มรวมถึง ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนเพ่ือเป็นก�รสร้�งสิ่ง
แวดลอ้มท�งบวกเพือ่ใหส้งัคมใหด้ข้ึีน โดยสร�้งก�รมสีว่นร่วมในชมุชน สว่นทีส่อง วดั หม�ยคว�มรวมถงึ ศลีธรรม ก�รนำ�เอ� 
หลักพระพุทธศ�สน�ม�ใช้ ก�รจัดกิจกรรมจิตอ�ส� ส่วนท่ีส�มโรงเรียนคือก�รบูรณ�ก�รส�มด้�นคือ ก�รบูรณ�ก�ร 
กบัวนัสำ�คญัในโรงเรยีน ก�รบูรณ�ก�รกบักลุม่ส�ระวชิ�หรอืโครงง�น ตลอดจนก�รบรูณ�ก�รกบัก�รลดเวล�เรยีนเพิม่เวล�รู้
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การแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยใช้พื้นที่จังหวัดเป็นตัวตั้ง

กิจกรรมนานาสาระ 3: 

ห้องทิวลิป

ผู้ดำาเนินรายการ : ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย   
 ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 

วิทย�กร: 
น�งส�วอรุณี ชำ�น�ญย� ประช�คมงดเหล้� จังหวัดพะเย�
ดร.พระครูสุมณฑ์ธรรมธ�ด� ประช�คมงดเหล้�  จังหวัดสุโขทัย 
น�ยบุญชอบ สิงห์คำ� ประช�คมงดเหล้� จังหวัดมห�ส�รค�ม 
น�ยจันทร์ โต๊ะสิงห์ ประช�คมงดเหล้�  จังหวัดศรีสะเกษ
รศ.ดร.ก�สัก เต๊ะขันหม�ก  นักวิช�ก�รภ�ค  ภ�คกล�ง
คุณปิยะ พวงสำ�ลี  นักวิช�ก�รภ�ค ภ�คตะวันตก
อ�จ�รย์ร�ชัน ฉ้วนเจริญ  นักวิช�ก�รภ�ค  ภ�คใต้ตอนบน

 ก�รแก้ปัญห�เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้พื้นที่จังหวัดเป็น 

ตัวตั้ง หรือจังหวัดยุทธศ�สตร์ มีก�รดำ�เนินง�นใน 25 จังหวัด

ท่ัวทุกภูมิภ�คด้วยรูปแบบก�รทำ�ง�นที่หล�กหล�ย ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับบริบทของแต่ละจังหวัดและต้นทุนของคนทำ�ง�นในพื้นที่  

ซึ่งส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

	 ภาคเหนือตอนล่าง	(สุโขทัย)	:	ขับเคลื่อนง�นโดยพระสงฆ์ 

ซึ่งมีบทบ�ทสำ�คัญด้วยก�รเชื่อมร้อยหน่วยง�นท้ังภ�ครัฐและ

ประช�ชนม�ร่วมทำ�ง�น และจัดก�รสภ�พแวดล้อมให้คนเข้�ถึง

แอลกอฮอล์ได้ย�ก

 ภาคเหนือตอนบน	(พะเยา)	: ต้นทุนที่สำ�คัญคือก�รมีอดีต ส.ส. เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยค้นห�คนที่มีแนวคิดด้�นเดียวกัน

ม�ร่วมทำ�ง�น ใช้ง�นข้อมูลม�ชี้ให้เห็นปัญห�ชุมชน และมีก�รพัฒน�จิตใจของผู้คนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รดื่มด้วย

	 ภาคอีสานตอนบน	 (มหาสารคาม)	 : ต้นทุนคือนักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขเป็นผู้ขับเคล่ือน โดยใช้กระบวนก�รทำ�ง�น 

แบบเครือข่�ย และผลักดันปัญห�แอลกอฮอล์ให้เป็นว�ระจังหวัด เพื่อสร้�งคว�มเป็นเจ้�ของปัญห�ร่วม 

 ภาคอีสานตอนล่าง	 (ศรีสะเกษ)	 : เริ่มต้นทำ�ง�นจ�กคว�มทุกข์ของประช�ชน คนส่วนใหญ่ย�กจนเพร�ะดื่มเหล้�  

จึงชวนกันจัดง�นศพปลอดเหล้�ในระดับอำ�เภอก่อนขย�ยต่อสู่ระดับจังหวัด กลยุทธ์สำ�คัญที่ค้นพบ คือ ก�รมีชุมชนต้นแบบ

สี่มุมเมือง

 ภาคกลาง	(สิงห์บุรี	/	ลพบุรี)	: ทำ�ง�นโดยวิเคร�ะห์บริบท ต้นทุนท�งสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด เพื่อห�จุด

ค�นงัดให้ง�นประสบคว�มสำ�เร็จ

 ภาคตะวันตก	 (เพชรบุรี	 /	 ประจวบฯ)	 : ขับเคลื่อนง�นโดยภ�คประช�สังคมเป็นหลัก บริบทที่ใช้ออกแบบจังหวัด

ยุทธศ�สตร์ คือ มุมมองมิติท�งสังคม ที่มีคว�มไหลเลื่อนเข้�ห�กัน

 ภาคใต้	 (ชุมพร	 /	นครศรีธรรมราช)	 : ใช้บริบทเชิงคว�มสัมพันธ์ และหนุนข้อมูลผลักจ�กฐ�นร�กขึ้นสู่ด้�นบน เน้น

เย�วชนเข้�ร่วมในคณะทำ�ง�น

ผู้บันทึก: น�ยกวินภพ แก้วก่� 

 น.ส.สุวัลย� โต๊ะสิงห์ 
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การปฏิบัติในชุมชน บทเรียนชุมชนคนสู้เหล้า 
เรียนรู้หัวใจนักสู้ คนหัวใจหิน

กิจกรรมนานาสาระ 4: 

ห้องลีลาวดี

ผู้ดำาเนินรายการ : คุณสอน ขำาปลอด 
 สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

วิทย�กร: 
 1. ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์ นักวิช�ก�ร
 2. น�ยบำ�รุง เป็นสุข ผู้ประส�นง�นเครือข่�ยองค์กรงดเหล้�ภ�ดอีส�นตอนล่�ง
 3. น�ยสำ�เริง บุญแจ้ง ผู้แทนชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
 4. น�งระเบียบ ข�วฉ้อน ผู้แทนชุมชนโชคชัย
 5. พระมณเฑียร ปิยสีโล ผู้แทน หมู่บ้�นสัมม�ชีพเลิกเหล้�สิ่งแวดล้อมดี วิถีพอเพียง

 บทเรียนชุมชนคนสู้เหล้� เป็นก�รปฏิบัติง�นในชุมชน เพื่อให้ชุมชนปลอดเหล้� โดยก�รดำ�เนินง�นแบ่งเป็น  

4 ระดับ ได้แก่ ระดับชุมชน ระดับอำ�เภอ ระดับจังหวัด และระดับภ�ค ซึ่งก�รดำ�เนินง�นในแต่ละระดับมีคว�มคล้�ยคลึงกัน 

คือ ใช้ก�รมีส่วนร่วมของชุมชน มีแกนนำ�ท่ีเข้มแข็งเป็นตัวขับเคลื่อน มีบุคคลต้นแบบเลิกเหล้�เป็นแบบอย่�งที่ดีให้คน 

ในชุมชนได้เห็นว่� คนดื่มเหล้�ส�ม�รถเลิกเหล้�ได้ เปลี่ยนคนเม�เป็นคนใหม่ มีเครือข่�ยเย�วชนนักรณรงค์ มีร้�นค้�ต้นแบบ

ที่ไม่จำ�หน่�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจน มีหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชนให้ก�รสนับสนุน 

 ปัจจุบันปัญห�แอลกอฮอล์ส่งผลกระทบหล�ยด้�นในก�รดำ�รงชีวิต เช่น ด้�นสุขภ�พ ด้�นเศรษฐกิจ อุบัติเหตุ  

และก�รสูญเสีย จนทำ�ให้มีกลุ่มประช�ชนร่วมกันทำ�ประช�คมมติ เพื่อคิดห�วิธีป้องกันและแก้ไขก�รเกิดปัญห�ดังกล่�ว  

ที่เป็นผลกระทบอันเนื่องม�จ�กปัญห�แอลกอฮอล์ โดยใช้กระบวนก�รก�รมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งมีก�รเฝ้�ระวัง

ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีคว�มเข้มแข็งในก�รป้องกันก�รเกิดปัญห�แอลกอฮอล์อย่�งยั่งยืน

 ก�รทำ�ง�นร่วมมือกันทุกภ�คส่วน ก�รเชื่อมโยงกับภ�คีเครือข่�ยจะช่วยให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

และยั่งยืน โดยมีก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�นในแต่ละปีอย่�งต่อเนื่อง และสร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รเฝ้�ระวังปัญห�สุขภ�พ 

รวมทั้งก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยโรงเรียนปลอดบุหรี่ สุร�ในทุกระดับ ตลอดจนสร้�งคว�มตระหนักและก�รเห็นคุณค่�ในตนเอง

ผู้บันทึก: น.ส.วร�นิษฐ์ ลำ�ใย

 น.ส.พูลสวัสดิ์ เที่ยงหนู
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เฝ้าระวังและตอบโต้ทุนอุปถัมภ์ของธุรกิจ
“กีฬา ดนตรี ประเพณี และ ซีเอสอาร์”

ประชุมนานาทรรศน์ 8: 

ห้องแกรนด์บอลรูม 1

ประธาน :  ดร.ดนัย หวังบุญชัย
 และ คุณธีระ วัชรปราณี

การเฝ้าระวังและตอบโต้การทำาการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยดนตรี 
ผู้นำ�เสนอ: คุณสุวรรณ์กิตต์ บุญแท้

 จ�กก�รติดต�มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน 4 แบรนด์ พบว่� ก�รสื่อส�ร
ก�รตล�ดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยดนตรีใช้เครื่องมือและช่องท�งที่
หล�กหล�ย เช่น ก�รใช้ด�ร� สี ธีม และตร�สินค้�เดียวกันในก�รโฆษณ� ก�ร
จัดคอนเสิร์ตในสถ�นที่ร�ชก�ร (ค่�ยทห�ร) ก�รเชิญชวนในสื่อสังคมออนไลน์ 
เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเข้�ร่วมคอนเสิร์ต นอกจ�กนี้ จ�กก�รติดต�มของเครือข่�ยด้วย
ก�รเข้�ร่วมในคอนเสิร์ต พบว่� มีก�รละเมิดกฎหม�ย คือ ก�รจำ�หน่�ยเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่กลุ่มเย�วชนที่มีอ�ยุตำ่�กว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนด

การเฝ้าระวังและตอบโต้ทุนอุปถัมภ์ของธุรกิจด้านกีฬา

การเฝ้าระวังและตอบโต้ทุนอุปถัมภ์ของธุรกิจด้านประเพณีและวัฒนธรรม

ผู้นำ�เสนอ: คุณคำ�รณ ชูเดช�

ผู้นำ�เสนอ: คุณวิษณุ ศรีทะวงศ์

 ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงทุนสนับสนุนกิจกรรมกีฬ�เป็นเงินจำ�นวนมห�ศ�ล นอกจ�กนี้ กลุ่มธุรกิจ 
ดังกล่�วยังเข้�ไปแทรกแซงกิจกรรมด้�นกีฬ� โดยตัวแทนของธุรกิจเข้�ไปเป็นคณะกรรมก�รในองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬ�  
เชน่ คณะกรรมก�รโอลมิปิก สม�คมกอลฟ์ ฟตุบอลทีมช�ต ิก�รใหท้นุอปุถมัภข์องธรุกจิแอลกอฮอลด์�้นกฬี�กอ่ใหเ้กดิผลกระทบ 
ด้�นก�รใช้คว�มรุนแรง เช่น ก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ยและก�รทะเล�ะวิว�ทในสน�มกีฬ� ดังนั้น ภ�คธุรกิจต้องไม่ทำ�ก�รตล�ดด้วย
วิธีก�รให้ทุนอุปถัมภ์ด้�นกีฬ�กับเด็กและเย�วชน

 ในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้�ม�เกี่ยวข้องกับประเพณีทุกกิจกรรม ในขณะที่ต่�งประเทศกลุ่ม
ธุรกิจฯ มุ่งเน้นก�รให้ทุนอุปถัมภ์ด้�นดนตรีและกีฬ� ทั้งนี้สืบเนื่องม�จ�กประเทศไทยมีหล�กหล�ยประเพณีและคนไทย 
มีคว�มเกี่ยวข้องกับประเพณีต่�งๆ ม�อย่�งย�วน�น อย่�งไรก็ต�ม ก�รเฝ้�ระวังและตอบโต้ มีก�รดำ�เนินก�รสร้�งและสะสม
ทุนมนุษย์และสังคมแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงค่�นิยมและบรรทัดฐ�นท�งสังคม และ 
นำ�ไปสู่ง�นประเพณีที่ปร�ศจ�กทุนอุปถัมภ์จ�กธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้บันทึก: น.ส.นงนุช จินด�รัตน�ภรณ์

 นพ.พลเทพ วิจิตรคุณ�กร
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สถานการณ์ปัญหาสุรา
และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในเยาวชน

ประชุมนานาทรรศน์ 9: 

ห้องแกรนด์บอลรูม 2

ประธาน :  ผศ.ดร.อุษณีย์ พึ่งปาน
 ดร.นพ.นพพร ตันติรังสี

 สุร� ส�รเสพติดต่�ง ๆ เพศสัมพันธ์ ก�ร
ติดเกมส์ ก�รพนัน รวมถึงคว�มปลอดภัยบน
ท้องถนน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
ต่อสุขภ�พต่อเย�วชนท้ังท่ีอยู่ในระบบก�รศึกษ�  
และนอกระบบก�รศึกษ� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
เย�วชนที่ออกจ�กโรงเรียนกล�งคันเป็นกลุ่ม
ที่ได้มีคว�มเสี่ยงม�กกว่�กลุ่มอื่น ซึ่งง�นวิจัยหล�ยก�รศึกษ� ชี้ให้เห็นว่� ปัจจัยแวดล้อมรอบตัวเย�วชนมีบทบ�ทสำ�คัญต่อ
พฤตกิรรมเสีย่งของเย�วชน ดงันัน้ก�รสร�้งภมูคิุม้กนัแกเ่ย�วชนในก�รรูเ้ท�่ทนัพฤตกิรรมเสีย่งเหล�่นีจ้งึมคีว�มจำ�เปน็อย�่งยิง่
 สถ�นก�รณ์ปญัห�สรุ� และพฤตกิรรมเสีย่งต�่ง ๆ  พบว�่ เย�วชนหญงิเปน็กลุม่ทีพ่ฤตกิรรมเสีย่งต�่ง ๆ  สงูขึน้ และมอี�ยเุฉลีย่ 
ที่ลดลง อีกทั้งเย�วชนที่ดื่มสุร� ยังมีพฤติกรรมเสี่ยง ๆ อื่นร่วมด้วย เช่น บุหรี่ หรือส�รเสพติดต่�ง ๆ หรือก�รได้รับบ�ดเจ็บ 
จ�กอบุตัเิหต ุเป็นตน้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ เย�วชนทีอ่ยูน่อกระบบก�รศกึษ� ซึง่มโีอก�สถกูคกุค�มจ�กปจัจยัเสีย่งเหล�่นีม้�กกว�่
กลุ่มอื่น นอกจ�กนี้ เย�วชนที่มีพฤติกรรมที่ชอบสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ยังมีแนวโน้มในก�รดื่มสุร� และใช้ส�รเสพติดร่วมด้วย
 ถึงแม้ว่� แนวท�งก�รสร้�งภูมิคุ้มกันและสร้�งสภ�พแวดล้อมที่ดีให้แก่เย�วชนเป็นสิ่งที่สำ�คัญ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรคำ�นึงถึง 
คอื ก�รทำ�คว�มเข�้ใจตอ่โลกทศันแ์ละบรบิทคว�มตอ้งก�รของวยัรุ่นเปน็ส่ิงสำ�คญัยิง่กว�่ เพ่ือใหก้�รแกไ้ขปัญห�และลดปจัจยั
ต่อพฤติกรรมเสี่ยงสุขภ�พของเย�วชนได้อย่�งตรงจุด ซึ่งจะก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจระหว่�งเย�วชนและผู้ใหญ่อย่�งแท้จริง

ผู้บันทึก: น.ส.โศภิต น�สืบ

 น.ส.พูลสวัสดิ์ เที่ยงหนู

ผู้นำ�เสนอ : 
 1) ผศ.ดร.สุช�ด� ภัยหลีกลี้
 2) อ�จ�รย์กนิษฐ� ไทยกล้� 
 3) ดร.วิไลลักษณ์ ลังก�
 4) ผศ.ดร.โธมัส กว�ด�มูซ 
ผู้อภิปร�ย: รศ.ดร.ม�นพ คณะโต
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สร้างสรรค์เยาวชนไทยยุคใหม่
ประชุมนานาทรรศน์ 10: 

ห้องทิวลิป

ประธาน :  นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ 
 และ ผศ.นพ.วรภัทร รัตอาภา

ประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยผู้ใหญ่
ผู้นำ�เสนอ: ผศ.นพ.วรภัทร รัตอ�ภ�
 ประสบก�รณ์เลวร้�ยในวัยเด็กเป็นประสบก�รณ์ที่กระทบท�งจิตใจต่อเด็ก 
ไมเ่พยีงแตเ่ปน็ก�รท�รณุกรรมท�งร�่งก�ย แตย่งัรวมถงึก�รเพกิเฉย ก�รไมไ่ดร้บั 
ก�รเลี้ยงดูต�มคว�มเหม�ะสม หรือก�รต้องเผชิญคว�มเครียดของพ่อแม่
ประสบก�รณเ์ลวร�้ยในวยัเดก็สง่ผลไมเ่พยีงแตใ่นวยัเดก็แตย่งัส่งผลระยะย�วไปจนเมือ่เดก็เตบิโตเป็นผูใ้หญ ่ประสบก�รณเ์ลวร�้ย 
ในวยัเดก็ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ท�งร�่งก�ย อ�รมณแ์ละท�งพฤตกิรรม ได้แก ่ก�รเปลีย่นแปลงท�งระบบส�รสือ่ประส�ท ระบบ
ฮอรโ์มนทำ�ให้เสีย่งตอ่ก�รเกดิโรคท�งก�ยและท�งจติเวชต�่งๆ รวมถงึเสีย่งตอ่ก�รใชส้รุ� ส�รเสพตดิ ดงันัน้จงึควรใหค้ว�มสำ�คัญ
กับประสบก�รณ์ที่เกิดขึ้นในวัยเด็กซึ่งมีคว�มสำ�คัญต่อพัฒน�ก�ร และก�รใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่

ปัญหาเด็กและวัยรุ่นไทยในยุคดิจิตอล

พัฒนาวัยรุ่นไทยให้ห่างไกลสุรา

เข็นเด็กขึ้นภูเขาให้หนีห่างจากสุรา

ผู้นำ�เสนอ: ผศ.ดร.พญ.รัศมี สังข์ทอง

ผู้นำ�เสนอ: นพ.วัลลภ อัสริยะสิงห์

ผู้นำ�เสนอ: พญ.เบญจพร ตันตสูติ

 โลกยคุดจิติอลสง่ผลกระทบตอ่สขุภ�พท�งก�ยและท�งจิตใจกบัเด็กเนือ่งม�จ�กก�รถกูทอดทิง้ทัง้ท�งตรงและท�งออ้ม อกี
ทั้งยังส่งผลต่อพัฒน�ก�รด้�นภ�ษ� ก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยต่�ง ๆ ในสหรัฐอเมริก�ได้รวบรวมพฤติกรรมผิดปกติที่อ�จเกิด 
จ�กก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศม�กเกินไปและไม่เหม�ะสมรวมเรียกว่� iDisorder ประกอบด้วยคว�มบกพร่องของก�รมีสม�ธิ 
จดจอ่ หมกมุ่นหรือหลงตวัเอง ไมส่�ม�รถรอคอยได ้หรอือ�จเกดิโรคสม�ธสิัน้ปลอม หรอืยำ�้คดิยำ�้ทำ�ปลอมเนือ่งม�จ�กก�รจดจ่อ 
กบัโซเชยีลมเีดีย พบว่�เดก็ท่ีใช้เทคโนโลยอีย�่งม�กเกนิไป เกดิผลกระทบท�งสขุภ�พ รวมถงึก�รเปลีย่นแปลงท�งสมองทีค่ล�้ยกบั 
สมองในผูต้ดิส�รเสพตดิ อกีประเดน็ท่ีตอ้งคำ�นงึคือก�รเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืก�รเข�้ถงึเนือ้ห�ทียั่งไมเ่หม�ะสมกบัวยั เชน่ 
สือ่ท�งเพศ หรอืสิง่ผดิกฎหม�ยต�่ง ๆ  ดงันัน้เดก็ควรไดร้บัก�รปลกูฝงัคว�มรับผดิชอบและม�รย�ทในก�รใช้โซเชยีลมเีดยีจ�กผูใ้หญ่
อย�่งเหม�ะสม เชน่ก�รเค�รพสทิธขิองผูอ่ื้น ก�รรกัษ�ขอ้มลูส่วนตัวของตนเองหรอืผูอ้ืน่ และก�รแบง่เวล�ไปทำ�กิจกรรมนอกบ�้น

 พอ่แม่ส�ม�รถสร�้งคว�มเข้มแข็งในจติใจใหกั้บเด็ก ใหเ้กดิคว�มภ�คภมูใิจในตนเอง พอ่แมต้่องใหค้ว�มรกัคว�มเอ�ใจใสโ่ดย
ปร�ศจ�กเงื่อนไข เปิดโอก�สให้เด็กทำ�กิจกรรมต�มท่ีเข�ต้องก�ร ปลูกฝังทักษะก�รแก้ปัญห�ด้วยตัวเอง ปลูกฝังให้มีจิตสำ�นึก
ส�ธ�รณะ เพือ่ใหเ้กดิคว�มเชือ่มโยงกบัผู้อืน่ ใหรู้ส้กึภ�คภมูใิจเมือ่ทำ�ประโยชนใ์หผู้อ่ื้น นอกจ�กนีย้งัควรฝกึใหเ้ด็กรูจ้กัก�รรอคอย 
ส�ม�รถจัดก�รกับอ�รมณ์ โดยสอนให้เด็กรู้จักกับอ�รมณ์ของตนเองก่อนและมีวิธีก�รจัดก�รอย่�งเหม�ะสม ทั้งนี้ต้องใช้ 
คว�มพย�ย�มและตั้งใจ คว�มอดทนและเสียสละของพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด ค่อยๆสร้�งตั้งแต่เด็กยังเล็ก ๆ จึงจะได้ผลดีกว่�
ม�สร้�งเมื่อโตแล้ว

 ปัจจัยที่ทำ�ให้วัยรุ่นไทยห่�งไกลสุร�ได้แก่ (1) ก�รมีคว�มภ�คภูมิใจในตนเองควรสร้�งตั้งแต่เด็ก โดยก�รส่งเสริมให้เด็ก 
มีกิจกรรมที่หล�กหล�ย ชื่นชมในสิ่งที่เด็กทำ�ดี และให้กำ�ลังใจเมื่อเด็กทำ�ผิดพล�ด ไม่ตำ�หนิ (2) ก�รมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
ก�รใช้สุร� โดยก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับผลกระทบจ�กก�รดื่มสุร� (3) ฝึกทักษะที่จำ�เป็นในก�รห่�งไกลสุร� เช่น ทักษะก�รปฏิเสธ  
ก�รแก้ไขปัญห�หรือแสวงห�คว�มช่วยเหลือโดยไม่ใช้สุร� (4) ก�รมีกลุ่มเพ่ือนดี โดยพ่อแม่เป็นแบบอย่�งที่ดีในก�รคบเพื่อน  
สง่เสรมิใหว้ยัรุน่อยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีด่ ี(5) เปน็แบบอย�่งทีด่ใีห้กบัวยัรุน่ ให้มแีรงบนัด�ลใจและคว�มมุง่มัน่ในท�งทีด่ ีใหม้กีรอบคว�มคิด 
แบบเติบโต (growth mindset) ได้แก่ เน้นให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รพย�ย�ม มองปัญห�และคว�มท้�ท�ยว่�เป็นโอก�ส 
ในก�รเรียนรู้และพัฒน� (6) ก�รมีครอบครัวที่ดี โดยพ่อแม่เป็นแบบอย่�งที่ดี สร้�งและรักษ�คว�มสัมพันธ์อันดีกับวัยรุ่น รับฟัง 
ให้คำ�แนะนำ�ที่เหม�ะสม ไม่ตำ�หนิ

ผู้บันทึก: นพ.อธิบ ตันอ�รีย์
 ผศ.พญ.รัศมน กัลย�ศิริ
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การค้าสุราในโลกไร้พรมแดน
ประชุมนานาทรรศน์ 11: 

ห้องลีลาวดี

ประธาน :  นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

พัฒนาการความเป็นตลาดเดียวของสหภาพยุโรป
และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้นำ�เสนอ: คุณณัฏฐนิช� เลอฟิลิแบร์ต

 กลุ่มประเทศยุโรปเริ่มมีคว�มร่วมมือกันตั้งแต่ช่วงหลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2  
จนม�เป็นสหภ�พยุโรปในปัจจุบันซึ่งมีจุดประสงค์หนึ่ง คือ ลดก�รกีดกัน

ท�งก�รค้� กรณศีกึษ�ของกลุม่ประเทศ Nordic ไดแ้ก่ เดนม�รก์ และสวเีดน คอื  
กอ่นท่ีจะเข้�สูส่หภ�พยโุรป ประเทศเหล่�นีมี้นโยบ�ยในก�รลดปญัห�แอลกอฮอล์โดยก�รทีม่ภี�ษนีำ�เข้�เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ีส่งู  
และรฐับ�ลเปน็เจ�้ของอตุส�หกรรมแอลกอฮอลเ์องทำ�ใหส้�ม�รถควบคุมปัญห�ได้ แต่เมือ่เข้�สู่สหภ�พยโุรป รัฐบ�ลของประเทศ
เหล�่นีถู้กบงัคับใหล้ดภ�ษนีำ�เข�้ ไมส่�ม�รถเกบ็ภ�ษนีำ�เข�้โดยบคุคลธรรมด�ได ้เปน็ตวัอย�่งของก�รรว่มมอืท�งก�รค�้ระหว�่ง
ประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถ�นก�รณ์แอลกอฮอล์ในประเทศ

กรณีข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชนว่าด้วยเรื่องนโยบายรัฐต่อการค้าสุรา

ผลกระทบของการทำาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศต่อสุขภาพคนไทย

FTA Watch

ผู้นำ�เสนอ: รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์

ผู้นำ�เสนอ: ดร.ภญ.ชุติม� อรรคลีพันธุ์

ผู้นำ�เสนอ: คุณกรรณิก�ร์ กิจติเวชกุล

 Trans-Pacific Partnership (TPP) มเีนือ้ห�สำ�คญัประเดน็หนึง่ คอื ก�รจดัก�รขอ้พพิ�ทระหว�่งภ�ครฐัและเอกชน ซึง่เอือ้ให ้
บริษัทเอกชนข้�มช�ติส�ม�รถฟ้องร้องรัฐบ�ลได้โดยตรง โดยใช้เหตุผลในก�รคุ้มครองผู้ลงทุน โดยใช้กลไกของอนุญ�โตตุล�ก�ร 
 ซึ่งถือเป็นก�รยกอำ�น�จตุล�ก�รภ�ยในประเทศไปให้แก่กลไกระหว่�งประเทศ ซึ่งถือเป็นก�รแทรกแซงอำ�น�จอธิปไตยของ
ประเทศภ�ยในประเทศ นอกจ�กนี ้ระบบดงักล�่วยงัข�ดคว�มโปร่งใส เนือ่งจ�กก�รเลือกอนญุ�โตตุล�ก�รจะต้องเลือกจ�กร�ย
ชือ่ท่ีกำ�หนดไว้เท�่นัน้ ซึง่มกัมสี�ยสมัพนัธ์อันดกีบัองคก์รธรุกจิข�้มช�ติ สำ�หรบัขอ้กงัวลทีไ่ทยอ�จโดนฟอ้งรอ้งห�กเข�้เปน็สม�ชกิ 
TPP คือ บทว่�ด้วยอุปสรรคท�งก�รค้�ท�งเทคนิค (TBT) ซึ่งเกี่ยวข้องกับม�ตรก�รควบคุมฉล�กสุร�

 ข้อตกลงท�งก�รค้�ระหว่�งประเทศมีลักษณะเป็น hard law เนื่องจ�กมีก�รบังคับให้ประเทศต้องทำ�ต�มและจำ�เป็นต้อง 
มีก�รเปล่ียนแปลงกฎหม�ยภ�ยในประเทศเพ่ือให้เข้�กันได้กับข้อตกลง และมีบทลงโทษประเทศท่ีฝ่�ฝืน ซ่ึงประเทศไทยได้มีข้อตกลง 
ก�รค้�ทั้งทวิภ�คี และพหุภ�คี ซึ่งแม้ประเทศไทยจะยังไม่ได้เข้�ร่วม TPP แต่ยังเจรจ�ข้อตกลงท�งก�รค้�กับประเทศที่เป็น
สม�ชกิ TPP ซึง่มแีนวโนม้ทีจ่ะเอ�ขอ้ตกลงในลกัษณะเดยีวกนัม�ใส่ไว้ในข้อตกลงฉบบัทีป่ระเทศไทยกำ�ลังเจรจ�อยู ่ซ่ึงก่อใหเ้กิด 
ผลกระทบหล�ยประก�รโดยส่วนที่เก่ียวกับแอลกอฮอล์ คือ อ�จถูกบังคับให้ลดภ�ษี และกำ�กับก�รออกกฎหม�ยควบคุม
แอลกอฮอล์ภ�ยในประเทศเนื่องจ�กธุรกิจข้�มช�ติส�ม�รถฟ้องร้องรัฐบ�ลและกฎหม�ยฉบับนั้น ๆ ได้โดยตรง

 กรณีตัวอย่�งที่สหภ�พยุโรปพย�ย�มม�จัดกิจกรรมบันเทิง เช่น ก�รฉ�ยภ�พยนตร์เพื่อสนับสนุนข้อตกลงท�งก�รค้� แต่มี
เงือ่นไขทีส่ำ�คญัในขอ้ตกลง คือ ก�รลดภ�ษสีรุ�นำ�เข้� สว่นกรณขีอง TPP ได้มเีอกส�รเผยแพร่จ�กกระทรวงเกษตรฯ ของอเมรกิ�
มเีนือ้ห�ระบชุดัถงึคว�มพย�ย�มเพิม่ยอดข�ยสินค�้แอลกอฮอล์ซ่ึงเปน็ธุรกจิท่ีสำ�คัญของประเทศในประเทศคูสั่ญญ� ข้อตกลงอืน่  
เช่น RCEP ที่ประเทศไทยกำ�ลังเจรจ�อยู่ซึ่งรวมประเทศที่อยู่ใน TPP ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเอ�ข้อตกลงในลักษณะเดียวกับ TPP 
ม�ใส่ไว้ใน RCEP เช่นกัน ซึ่งเป็นภัยคุกค�มจ�กกลไกอนุญ�โตตุล�ก�ร

ผู้บันทึก: ดร.นพ.อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว 
 น�ยกมลพัฒน์  ม�กแจ้ง
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“การประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 9  “สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ให้พ้นภัยจากสุรา”

ที่ปรึกษ� : ศ.ดร.พญ.ส�วิตรี  อัษณ�งค์กรชัย

   พญ. พันธุ์นภ� กิตติรัตนไพบูลย์ 

บรรณ�ธิก�ร :  พญ.วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์ 

   ดร.นพ.นพพร  ตันติรังสี  

ที่อยู่ :  แผนง�นศูนย์วิจัยปัญห�สุร� 

   เรือนเตยหอม หลังอ�ค�รคลังพัสดุ (ถนนส�ธ�รณสุข 6)

   กระทรวงส�ธ�รณสุข ถนนติว�นนท์ ตำ�บลตล�ดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

คณะทำางาน

 “สานพลังปกป้องเด็กไทยให้พ้นภัยสุรา”
การอภิปราย: 

ห้องแกรนด์บอลรูม

ประธาน :  นพ.คำานวน อึ้งชูศักดิ์

บทบาทของภาคเยาวชน ภาคประชาชนและภาครัฐ
ในการปกป้องเยาวชนจากปัญหาสุรา

การขยายผลให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อป้องกันเยาวชนจากสุรา

การผลักดันผลงานวิชาการเพื่อให้เกิดการดำาเนินงาน

ผู้นำ�เสนอ: น.ส.ปร�ยฟ้� สุทธิภ�ค 

 ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงน�ม 

 นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล 

 เครื อข่ �ย เย�วชนรณรงค์ งด เหล้ �  มี เ ป้ �หม�ย 
เพื่อดึงย�วชนออกจ�กปัญห�สุร� โดยเริ่มจ�กอ�ส�สมัคร
กลุ่มเล็กๆ แล้วดึงคนในครอบครัวเข้�ม�ช่วยง�น แล้วก็ 
ขย�ยผลไปยังวัยรุ่นกลุ่มอื่นๆ ในก�รลงชุมชนจะเน้นปัญห�สุร�เป็นหลัก แต่ยังพบปัญห�อื่นๆ ที่ เกิดร่วมด้วย  
เช่น ปัญห�ก�รเล่นพนัน ก�รใช้ส�รเสพติดอื่น และก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำ�หรับภ�ครัฐ ประกอบไปด้วยหน่วยง�น
ย่อยต่�ง ๆ กันซึ่งมีตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยง�นท่ีแตกต่�งกัน ทำ�ให้แต่ละพื้นที่ทำ�ง�น แยกส่วนกันต�มงบประม�ณ
ท่ีได้รับ ก�รลงพื้นที่จึงไม่ควรลงเป็นประเด็นเดียวโดด ๆ แต่ต้องคิดในเชิงภ�พรวม ดูว่�จะแทรกประเด็นสุร� 
เข้�ไปอย่�งไร 

 เด็กที่อ�ยุน้อยกว่� 20 มีสมองที่ยังโตไม่เต็มที่ ได้รับผลกระทบจ�กสุร�ค่อนข้�งม�ก จึงควรใช้คว�มรู้สึกในก�รปกป้อง 

ลกูหล�น เดก็ทีม่ปีจัจยัเสีย่งม�กควรไดร้บัก�รดแูลม�กกว�่เด็กท่ีมปีจัจัยเส่ียงนอ้ย และควรเนน้ท่ีเด็กวยั 3 ปแีรกเนือ่งจ�กเปน็ 

ก�รลงทุนที่คุ้มค่�ที่สุด นอกจ�กนี้ไม่ควรมองฝ่�ยธุรกิจเป็นศัตรู เนื่องจ�กมีภ�ระหน้�ท่ีท่ีต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกัน 

แต่ให้มองว่�เร�กำ�ลังต่อสู้อยู่กับสุร� ไม่ใช่ตัวคนข�ย ง�นรณรงค์นี้ยังเป็นง�นที่ทวนกระแสของสังคมเน่ืองจ�ก 

คนส่วนใหญ่ยังชื่นชอบในข้อดีของสุร� ดังนั้นเร�จึงควรเดินท�งส�ยกล�งโดยต่อรองให้ธุรกิจแอลกอฮอล์ดำ�เนินกิจก�ร 

ต�มกรอบกฎหม�ย และไม่มอมเม�ประช�ชน

 ประเทศไทยถือว่�เป็นประเทศที่มีภ�คีเครือข่�ยในก�รรณรงค์เรื่องปัญห�สุร�ม�กที่สุดประเทศหน่ึง ก�รแลกเปลี่ยน

ง�นวิจัยเป็นสิ่งที่ดี เมื่อประชุมเสร็จแล้วควรถือเป็นโอก�สที่กำ�หนดฉันท�มติและผลักดันให้เกิดจริง ก�รประชุมระดับช�ติ

แบบนีม้โีอก�สเกดิขึน้ไดน้อ้ย จงึถอืเป็นโอก�สใหภ้�คีเครือข่�ยม�รณรงคข์บัเคล่ือนง�นไปด้วยกนัและควรมกี�รขย�ยผลโดย

ประช�สัมพันธ์ผลง�นวิช�ก�รออกสู่ส�ธ�รณชนเพื่อให้เกิดก�รผลักดันให้เกิดขึ้นจริง
ผู้บันทึก: นพ.อธิบ ตันอ�รีย์
 น�ยชัชว�ลย์  น้อยวังฆัง


